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Memòria Abreujada:  
 
CIRCUS ARTS FOUNDATION 
 
 
 
NIF: G55117923 
Raó social: CIRCUS ARTS FOUNDATION 
Domicili: CL TRAMUNTANA 6, 1er-3er 
Codi postal: 17600 
Municipi: FIGUERES 
Província: GIRONA 
 
 
1. Activitat de l’entitat 
 

a) La Fundació Circus Arts Foudation, va ésser fundada a Girona el 
passat dia 7 d’octubre de 2011. L’objecte social de la fundació és el 
de fomentar, divulgar, prestigiar i defensar, l'espectacle de circ, entès 
com a art escènica, element lúdic, part integrant de la nostra cultura, 
parafigma de multiculturalitat, els seus artistes, el seu patrimoni i la 
seva memòria.  

Durant l’exercici 2015, la principal activitat duta a terme per Circus 
Arts Foundation ha estat la celebració del 4art Festival Internacional 
de Circ Ciutat de Figueres, celebrat entre els dies 26 de febrer i 2 de 
març de 2015.  
 
A banda del Festival, es realitzen una sèrie d’activitats paral·leles a 
aquest esdeveniment: 
 
Amb una selecció d’artistes del Festival es va presentar, el 23 i 24 de 
febrer, al Centre Penitenciari Puig de les Basses i a l’Asil Vilallonga de 
Figueres l’espectacle “Circ per tots”.  
 
Conjuntament amb l’Associació Comerç Figueres s’organitzà, del 20 
de febrer al 2 de març, un concurs d’aparadors decorats amb temes 
de circ. 
 
A banda del Festival del Circ, la Fundació s’esforçà en editar un 
complet programa, que ja s’ha convertit amb la targeta de visita, que 
durant l’any circularà com a primer element de presentació de 
l’esdeveniment als diferents interlocutors: possibles patrocinadors, 
professionals, futurs artistes seleccionats...  
 
L’1 de març van ser presentats en un acte conjunt a la Biblioteca del 
Centre Formació Integrat Ferran Sunyer tres llibres: 
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-  KERVINIO, Yvon. Figueres 2014. (fotografies). DD.AA.      
    Etel: L’Aventure Carto, 2014. 112 pàgines, amb format 22 x     
    22 cm. 
 
- LARIBLE, David; LOCURATOLO, Massimo i SERENA, 
Alessandro. Consiglli a un giovane clown. Sesto San 
Giovanni (Itàlia): Mimess Edizione, 2015. 276 pàgines, amb 
format 14 x 21 cm. 
 
-PERNAS, Ramón. Hotel Paradiso (novel·la) Premio Azorín 
2014. Madrid: Editorial Planeta, 2014. 298 pàgines.  

 
 
Circus Arts Foundation va organitzar també fins a un total de 5 
exposicions: 

 
1. Tebeos sota la carpa: el circ en el còmic. Biblioteca Carles 

Fages de Climent. Del 19 de gener al 19 de març de 2015. 
 

2. Jordi Urbón, pintures. Galeria Dolors Ventós (Figueres), del 
14 de febrer al 31 de març de 2015.  
 

3. Fotos de Circ de Martí Dacosta. La Cate. Del 6 de febrer a l’1 
de març de 2015. 
 

4. David Larible, el pallasso més famós del món: l’exposició. 
Vestíbul del Teatre Municipal El Jardí. Del 28 de febrer a l’1 de 
març. 
 

5. Gleich, el circ miniatura més gran del món. Casa Empordà, 
del 19 de febrer al 2 de març de 2015. 
 

Després d’aquesta darrera exposició aquesta excepcional maqueta, 
única al món, fou adquirida per Circus Arts Foundation. 
 
Circus Arts Foundation organitzà l’1 de març la IV Fira del 
Col·leccionisme en el Centre de Formació Integral de Figueres, on 
es trobaren desenes de col·leccionistes especialistes en circ d’arreu 
del món i amb una mostra única de peces de gran qualitat.  
 
Circus Arts Foundation organitzà conjuntament amb la Biblioteca 
Carles Fages de Climent l’Hora del Conte: 

 
-  A cau d’orella, històries domèstiques d’un circ de drap, 
a càrrec de la Companyia La Tabola, el 27 de febrer. 
- El circ de les puces, a càrrec de Clarart espectacles, el 28 de 
febrer. 
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A més, Circus Arts Foundation va organitzar diferents conferències: 
 

- Figueres & el Circ. Un aiguamoll d’emocions, a càrrec de 
Josep Valls, escriptor, periodista i president de l’Associació dels 
Amics del Festival del Circ, el 14 de gener a la seu dels Amics 
del Castell de Sant Ferran de Figueres. 
 
- El circ en el còmic, presentada per Josep Soledevilla, 
escriptor i professor, el 21 de gener a la Biblioteca Carles Fages 
de Climent. 
 
- Fotografiar el circ, xerrada fotogràfica a càrrec de Manel 
Sala “Ulls”, el 21 de febrer a la Sala La Cate. 

 
Com a espectacle convidat del Festival de Circ Circus Arts Foundation 
va presentar a Figueres al pallasso David Larible, considerat pel 
experts com el millor pallasso del món. Oferí dues funcions al Teatre 
Municipal El Jardí el 28 de febrer i l’1 de març. 
 
Circus Arts Foundation va organitzar, per segon any consecutiu, al 
Pavelló de Fontajau (Girona), el Gran Circ de Nadal de Girona. 
“Màgic”, el nou espectacle del Circ de Nadal basat en la màgia de 
gran format i el circ de qualitat. Les grans il•lusions van ser l'eix 
central d'aquest espectacle totalment nou i que es concep única i 
exclusivament pels 4 dies, amb un total de nou representacions, a 
Girona (del 25 al 28 de desembre de 2015): una producció exclusiva 
en la que van intervenir el doble d'artistes de l'any anterior, 46 (29 
acròbates, mags i pallassos, 8 ballarines, 8 músics i una cantant) 
arribats de 12 països. Més de dues hores d'espectacle, 150 vestits, 14 
atraccions (algunes d'elles mai vistes a Europa) i amb la novetat de 
l'orquestra en directe. Es van atreure 17.633 espectadors.  

 b) No s’han atorgat ajuts durant l’exercici 2015. 
 
c) S’han subscrit convenis de col·laboració amb diferents empreses 
de les comarques gironines i dues d’àmbit nacional. Aquests convenis 
representen aproximadament el 9% dels ingressos total obtinguts per 
la Fundació durant l’exercici 2015. Les esmentades col·laboracions 
ajuden al compliment dels objectius fundacionals, les empreses 
col·laboradores obtenen reconeixement social. 
 
d) Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: els 
professionals del Circ així com els seus simpatitzants i espectadors, a 
més dels usuaris de serveis culturals i els de les activitats 
desenvolupades per la Fundació. No hi ha informació diferenciada 
dels usuaris per sexes, ja que les activitats estan dirigides a tothom 
sense cap discriminació. 
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e) El total de les activitats realitzades per la Fundació estan dirigides 
a tot tipus de públic, sense distinció de sexe, edat, classe social, 
procedència geogràfica, creences religioses...  
Tant en la composició dels espectacles que ha proposat la Fundació 
com en l’autoria dels llibres o la pròpia composició de la Junta té en 
compte la màxima paritat possible entre sexes.  
 
 
 
2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
1. Imatge fidel 

 
a) Les comptes anuals s’ha preparat a partir dels registres 

comptables de l’entitat  i es presenten d’acord amb la legislació 
mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de 
comptabilitat de fundacions i associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat per el RD 259/2008, de 23 
de desembre i modificat pel RD 125/2010, de 14 de setembre, 
amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’entitat. 

 
S’han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts 
en el Pla General de Comptabilitat de fundacions i associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, vigents en 
el moment de la formulació d’aquestes comptes. 

 
b) No hi ha raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge 

fidel, no s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable, 
amb indicació de la disposició legal no aplicada, i influència 
qualitativa i quantitativa per a cada exercici per al qual es 
presenta informació d’aquesta manera d’actuar sobre el patrimoni, 
la situació financera i els resultats de l’entitat. 
 

c) No cal incloure informació complementària a la memòria perquè 
l’aplicació de les disposicions legals és suficient per mostrar la 
imatge fidel. 

 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats 
 
En la redacció de les Comptes Anuals s’han aplicat els principis 
comptables establerts en el citat Reial Decret 1515/2007 i que son els 
següents: 
 
1. Empresa en funcionament. 
2. Meritació. 
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3. Uniformitat. 
4. Prudència 
5. No compensació. 
6. Importància relativa. 
 
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
3. Comparació de la informació 
 

a) No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del 
compte de pèrdues i guanys ni de l’estat de canvis en el patrimoni 
net respecte de l’exercici anterior. 

b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals 
d’aquest exercici amb els de l’exercici precedent. 

c) No s’ha hagut d’adaptar imports de l’exercici anterior per facilitar-
ne la comparació. 
 
 
4. Agrupació de partides 
 
No hi ha partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al 
compte de resultats, a l’estat de canvis en el patrimoni net o a l’estat 
de fluxos d’efectiu. 

 

5. Elements recollits en diverses partides 
 

Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del 
balanç. 
 
6. Canvis en criteris comptables 
 

Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris 
comptables. 
 
7. Correcció d’errors 
 

A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors amb 
importància significativa. 
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3. Aplicació de resultats 
 
 

BASE DE REPARTIMENT 
Exercici 
actual 

Exercici 
anterior 

Excedent de l’exercici 91000 -34.226,74 126.205,91 
TOTAL BASE DE REPARTIMENT = 
TOTAL APLICACIÓ 

91004 -34.226,74 126.205,91 

 

APLICACIÓ A Exercici 
actual 

Exercici 
anterior 

Fons dotacional o fons social 91005 0,00 0,00 
Fons especials 91007 0,00 0,00 
Romanent 91008 -34.226,74 126.205,91 
Excedents pendents d'aplicació en 
activitats estatutàries 

91009 0,00 0,00 

Compensació d'excedents negatius 
d'exercicis anteriors 

91010 0,00 0,00 

Fons dotacional o fons social 91011 0,00 0,00 
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE 
REPARTIMENT  

91012 -34.226,74 126.205,91 

 
No s’ha acordat destinar cap import a augmentar el saldo del fons 
especial, d’acord amb la normativa aplicable i amb el títol de 
constitució del fons. 
 

4. Normes de registre i valoració 

Els criteris comptables aplicats en relació amb les diverses partides 
són els següents: 

4.1. Immobilitzat intangible: 

Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals 
perquè compleixen la definició d’actiu i els criteris de registre o 
reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de 
la Comptabilitat. A més, compleixen el criteri d’identificabilitat, 
atès que són elements separables que sorgeixen de drets legals 
o contractuals, independentment de si aquests drets són 
transferibles o separables.  

Els immobilitzats intangibles es valoren pel seu cost, que pot 
ser el preu d’adquisició o el cost de producció, sense perjudici 
del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus 
d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements del 
l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu d’adquisició 
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o al cost de producció quan no han estat recuperables 
directament de la Hisenda Pública. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i 
racional en funció de la vida útil dels immobilitzats intangibles i 
del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que 
normalment han patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, 
sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o 
comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha 
escaigut reconèixer correccions valoratives, s’han ajustat les 
amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat 
deteriorat tenint en compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de 
l’immobilitzat intangible es produeix quan el seu valor 
comptable supera el seu import recuperable.  

Als balanços de l’empresa no hi ha hagut immobilitzats 
intangibles amb una vida útil indefinida. 

 

4.2. Béns integrants del patrimoni cultural 

Els béns integrants del patrimoni cultural, s’han valorat pel seu 
cost, el preu d’adquisició, sense perjudici del que s’indica a les 
normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements només s’han 
inclòs al preu d’adquisició o al cost de producció quan no han 
estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element del 
patrimoni cultural, es produeix quan el seu valor comptable 
supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per 
deteriorament, seria reconeguda com a despesa o ingrés, 
respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del 
deteriorament té com a límit el valor comptable de 
l’immobilitzat, que estaria reconegut en la data de reversió si el 
deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

 

4.3. Immobilitzat material 

Els immobilitzats materials s’han valorat pel seu cost, que pot 
ser el preu d’adquisició o el cost de producció, sense perjudici 
del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus 
d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements del 
l’immobilitzat material només s’han inclòs al preu d’adquisició o 
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al cost de producció quan no han estat recuperables 
directament de la Hisenda Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats 
materials l’estimació inicial del valor actual de les obligacions 
assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres 
estimacions relacionades, com els costos de rehabilitació, 
sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de 
provisions. 

En el cas d’immobilitzats materials que han necessitat un 
període superior a un any per estar en condicions d’ús, s’han 
inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses 
financeres meritades abans d’assolir les condicions per a la 
posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a 
l’adquisició, fabricació o construcció de l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i 
racional en funció de la vida útil dels immobilitzats materials i 
del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que 
normalment han patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, 
sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o 
comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha 
escaigut reconèixer correccions valoratives, s’han ajustat les 
amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat 
deteriorat tenint en compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de 
l’immobilitzat material es produeix quan el seu valor comptable 
supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per 
deteriorament, seria reconeguda com a despesa o ingrés, 
respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del 
deteriorament té com a límit el valor comptable de 
l’immobilitzat, que estaria reconegut en la data de reversió si el 
deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de 
l’immobilitzat material són/serien incorporats a l’actiu com a 
major valor del bé en la mesura en què suposen un augment de 
la capacitat, la productivitat o l’allargament de la seva vida útil, 
i es donen de baixa el valor comptable dels elements que s’han 
substituït. 

A l’hora de determinar l’import de l’immobilitzat material s’ha 
tingut en compte, si s’escau,  la incidència dels costos 
relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a 
aquests costos s’ amortitza d’una manera diferent a la de la 
resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran 
reparació. Quan s’ha dut a terme una gran reparació, el seu 
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cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions 
per al seu reconeixement. 

La comptabilització dels contractes d’arrendament financer 
rebuts s’ha registrat amb un actiu d’acord amb la seva 
naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat 
material o de l’intangible, i un passiu financer pel mateix 
import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu 
arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels 
pagaments mínims acordats. La càrrega financera total s’ha 
distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi 
meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

4.4. Inversions immobiliàries 

Els terrenys i les construccions es qualifiquen com a inversions 
immobiliàries, segons si es tenen per a l’obtenció de rendes i 
plusvàlues, i no per al seu ús en la producció o el 
subministrament de béns i serveis, finalitats administratives o 
per a la seva venda durant el curs ordinari de les operacions. 

Les inversions immobiliàries es valoren pel seu cost, que pot ser 
el preu d’adquisició o el cost de producció, sense perjudici del 
que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus 
d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements de les 
inversions immobiliàries només s’han inclòs al preu d’adquisició 
o al cost de producció quan no han estat recuperables 
directament de la Hisenda Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor de les inversions 
immobiliàries materials l’estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament o la 
retirada i altres estimacions relacionades, com els costos de 
rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc 
al registre de provisions. 

En el cas de les inversions immobiliàries que han necessitat un 
període superior a un any per estar en condicions d’ús, s’han 
inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses 
financeres meritades abans d’assolir les condicions per a la 
posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 
corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a 
l’adquisició, fabricació o construcció de l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i 
racional en funció de la vida útil de les inversions immobiliàries i 
del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que 
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normalment han patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, 
sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o 
comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha 
escaigut reconèixer correccions valoratives, s’han ajustat les 
amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat 
deteriorat tenint en compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element d’inversió 
immobiliària es produeix quan el seu valor comptable supera el 
seu import recuperable.  La correcció valorativa per 
deteriorament, a més de la seva reversió, seria reconeguda com 
a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i 
guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor 
comptable de l’immobilitzat, que estaria reconegut en la data de 
reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns que 
formen part de les inversions immobiliàries són/serien 
incorporats a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en 
què suposen un augment de la capacitat, la productivitat o 
l’allargament de la seva vida útil, i es donen de baixa el valor 
comptable dels elements substituïts. 

A l’hora de determinar l’import de les inversions immobiliàries 
s’ha tingut en compte, si s’escau, la incidència dels costos 
relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a 
aquests costos s’amortitza d’una manera diferent a la de la 
resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran 
reparació. Quan s’ha dut a terme una gran reparació, el seu 
cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 
una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions 
per al seu reconeixement. 

La comptabilització dels contractes d’arrendament financer 
rebuts s’ha registrat com un actiu d’acord amb la seva 
naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat 
material, la inversió immobiliària o l’immobilitzat intangible, i un 
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el 
valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de 
l’arrendament dels pagaments mínims acordats. La càrrega 
financera total s’ha distribuït al llarg del termini de 
l’arrendament i s’ha imputat al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu.  
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4.5. Arrendaments 
 

No s’han efectuat en el present exercici contractes 
d’arrendament financer ni altres operacions de naturalesa 
similar. 
 

4.6. Permutes 

No s’han efectuat durant el present exercici permutes de cap 
tipus. 

 

4.7. Actius financers i passius financers 

4.7.1. S’han considerat actius financers aquells que 
consisteixen en diners en efectiu, instruments de patrimoni 
d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un 
altre actiu financer. També s’han inclòs els drets contractuals 
a intercanviar actius o passius financers amb tercers en 
condicions potencialment favorables. 
A efectes de la seva valoració, els actius financers es 
classifiquen en les categories següents: 

- Actius financers a cost amortitzat: aquesta categoria 
d’actius financers inclou, d’una banda, crèdits per 
operacions comercials originats amb la venda de béns i la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’empresa i, 
d’altra banda, altres actius financers que no són 
instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen 
comercial i els cobraments dels quals són d’una quantia 
determinada o determinable. Els actius financers que 
s’inclouen en aquesta categoria s’han valorat inicialment 
pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 
lliurada més els costos de transacció. 

 
- Actius financers mantinguts per negociar: la societat ha 
inclòs en aquest apartat els actius financers que s’han 
originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt 
termini o els actius financers que formen part d’una cartera 
d’instruments financers que tenen com a finalitat obtenir 
guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments 
financers derivats sense contracte de garantia financera i 
sense designació com a instrument de cobertura.  Aquests 
actius financers s’han valorat pel seu cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació lliurada. 

 
- Actius financers a cost: en aquesta categoria s’han inclòs 
les inversions al patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
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associades, a més d’altres instruments de patrimoni no 
inclosos a la categoria d’“Actius financers mantinguts per 
negociar”. Aquests actius financers s’han valorat 
inicialment al cost, és a dir, al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció que li 
siguin atribuïbles directament. 
 

Es classifiquen com a financers els passius que han suposat 
per a l’empresa una obligació contractual, directa o 
indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o 
d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en 
condicions potencialment desfavorables o que atorguin al 
tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data 
i per un import determinats.   

A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han 
classificat en les categories següents: 

- Passius financers a cost amortitzat: s’han inclòs com a 
tals els dèbits per operacions comercials que s’han originat 
amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic 
de l’empresa i els dèbits per operacions no comercials que, 
sense ser instruments derivats, no tenen un origen 
comercial. Aquests passius financers s’han valorat 
inicialment pel seu cost, que equival al valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció 
que els són atribuïbles directament. 

- Passius financers mantinguts per negociar: L’empresa ha 
inclòs en aquest apartat els instruments financers derivats, 
sempre que no siguin contractes de garantia financera ni 
hagin estat designats com a instruments de cobertura. 
Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu 
cost, que equival al valor raonable de la contraprestació 
rebuda ajustat pels costos de transacció que els són 
atribuïbles directament. 

4.7.2. Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un 
deteriorament varien en funció de la categoria de cada actiu 
financer: 

- Actius financers a cost amortitzat: com a mínim, al 
tancament de l’exercici s’ha comprovat l’existència 
d’alguna evidència objectiva que el valor d’un actiu 
financer o d’un grup d’actius financers amb característiques 
similars de risc s’ha deteriorat com a resultat d’un o més 
esdeveniments que s’han produït després del seu 
reconeixement inicial i que han causat una reducció o un 
retard als fluxos d’efectiu estimats futurs. La pèrdua per 
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deteriorament del valor d’aquests actius financers ha estat 
la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es generaran.  Si 
s’ha escaigut, s’ha substituït el valor actual dels fluxos 
d’efectiu pel valor de cotització de l’actiu, sempre que 
aquest darrer hagi estat suficientment fiable. Les 
correccions valoratives per deteriorament, a més de la 
seva reversió, s’han reconegut com a despesa o ingrés al 
compte de pèrdues i guanys.   

- Actius financers mantinguts per negociar: després de la 
seva valoració inicial, aquest tipus d’actius s’han valorat 
pel seu valor raonable sense deduir els costos de 
transacció en els quals es pogués assumir la seva 
alineació. Els canvis que s’han pogut produir en el valor 
raonable s’han imputat al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici. 

 
- Actius financers a cost: com a mínim, al tancament de 
l’exercici s’ha comprovat l’existència d’alguna evidència 
objectiva que el valor en llibres d’alguna inversió no ha 
estat recuperable. L’import de la correcció valorativa ha 
estat la diferència entre el seu valor en llibres i l’import 
recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament 
i la seva reversió s’han registrat com a despesa o ingrés al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

4.7.3. L’empresa dóna de baixa els actius financers, o una 
part dels actius financers, quan els drets contractuals han 
finalitzat o s’han cedit, sempre que el cedent s’hagi desprès 
dels riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu. En 
les operacions de cessió en les quals no ha escaigut donar de 
baixa l’actiu financer s’ha registrat addicionalment un passiu 
financer derivat dels imports rebuts. 

Pel que fa als passius financers, l’empresa els dóna de baixa 
quan l’obligació s’ha extingit. També dóna de baixa els 
passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui 
amb la intenció de recol·locar-los en el futur. La diferència 
entre el valor en llibres del passiu financer i la 
contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció 
atribuïbles, es reconeixen al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en el qual s’hagi produït. 

4.7.4. S’inclouen a la categoria d’Inversions en empreses 
del grup, multigrup i associades les inversions que han 
complert els requisits establerts a la norma 11 de l’elaboració 
dels comptes anuals. Aquest tipus d’inversions es registren 
inicialment a valor de cost i, posteriorment, també pel seu 
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cost menys, si s’ha escaigut, l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 
Com a mínim, al tancament de l’exercici s’apliquen les 
correccions valoratives necessàries, sempre que s’hagi 
determinat l’evidència objectiva que el valor en llibres d’una 
inversió no serà recuperable. L’import de la correcció 
valorativa serà la diferència entre el seu valor en llibres i 
l’import recuperable. Les correccions valoratives per 
deteriorament i, si escauen, la seva reversió, es registren 
com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de 
pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a 
límit el valor en llibres de la inversió que estaria reconeguda 
en la data de reversió si el deteriorament del valor no 
s’hagués registrat. 

4.7.5.  Els interessos i dividends d’actius financers meritats 
amb posterioritat en el moment de l’adquisició s’han 
reconegut com a ingressos al compte de pèrdues i guanys. 
Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus 
d’interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret del 
soci a rebre’l.  

4.7.6. Els instruments financers inclosos en un 
procediment de concurs de creditors amb data d’aute i en 
condicions favorables que permetin visualitzar el seu 
compliment oportú es valoren tenint en compte els deutes 
objecte del concurs, que han patit canvis significatius.  
Aquells deutes en els quals el valor actual dels fluxos 
d’efectiu pendent de pagament, després d’aplicar les 
clàusules de quitament i espera del conveni, ha patit canvis 
de, com a mínim, el 10% del seu import sobre el deute 
existent abans del conveni, s’han donat d’alta, s’ha cancel·lat 
l’anterior i s’han dut les diferències contra el nou compte 
“Ingressos financers derivats de convenis de creditors”. 

En els casos en què la diferència entre el valor actual dels 
fluxos d’efectiu del nou deute, incloses les despeses i les 
comissions, i el valor actual dels fluxos d’efectiu originals 
varien en menys d’un 10%, s’han activat les despeses 
corresponents i s’ha ajustat el valor del deute.  

 

4.8. Existències 

No hi ha existències a la Fundació, ja que la totalitat dels béns 
adquirits durant l’exercici s’ha consumit. Si n’hi hagués, els 
béns i serveis compresos a les existències es valoren pel seu 
cost, bé sigui el preu de l’adquisició o el cost de producció. Al 
preu d’adquisició s’ha inclòs l’import facturat pel venedor 
després de deduir qualsevol descompte, rebaixa del preu o 
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altres partides similars, a més dels interessos incorporats al 
nominal dels dèbits, i s’han afegit totes les despeses addicionals 
que es produeixin fins que els béns estiguin ubicats per a la 
venda. 

En el cas de les existències que han requerit un període de 
temps superior a un any per estar en condicions d’ésser 
venudes, al preu d’adquisició o de producció s’inclouen les 
despeses financeres, tal com s’indica a l’apartat sobre 
immobilitzat material d’aquesta memòria. 

Quan s’ha hagut d’assignar valor a béns concrets que formen 
part d’un inventari de béns intercanviables entre si, s’adopta, 
en general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. 
També s’accepta el mètode FIFO.  

Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior 
al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, s’han dut a 
terme les correccions valoratives oportunes i s’han reconegut 
com a despesa al compte de pèrdues i guanys. 

 

4.9. Transaccions en moneda estrangera 

No hi hagut transaccions en moneda diferent de l’euro, o en tot 
cas, aquestes han estat nul·les o d’escassa importància, tal com 
es reflexa a la comptabilitat de l’entitat.  

En aquests tipus d’operacions, la valoració inicial de les 
transaccions en moneda estrangera es duen a terme aplicant a 
l’import en moneda estrangera el tipus de canvi utilitzat en les 
transaccions amb lliurament immediat entre ambdues monedes 
a la data de la transacció.  

Per a la valoració posterior de les transaccions en moneda 
estrangera es distingeixen dues categories principals: 

Partides monetàries: al tancament de l’exercici, es valoren 
aplicant el tipus de canvi de tancament. Les diferències de canvi 
que s’han originat, tant positives com negatives, s’apliquen al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual han sorgit. 

 

4.10. Impostos sobre els beneficis 

La Fundació compleix els requisits per acollir-se als beneficis 
fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscals de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
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Una part de les rendes de la Fundació estan exemptes de 
l’impost sobre societats, ja que les rendes obtingudes es 
corresponen amb les activitats exemptes descrites als punts 
1.a, 1.c, i 4 de l’article 6 i als punts 4, 5, 8, 9, 11 i 12 de 
l’article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscals de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 

Durant l’exercici 2015 s’han obtingut rendes provinents 
d’activitats econòmiques no exemptes, no coincidents amb 
l’objecte o finalitat estatuària, i que, per tant tributen per 
l’Impost de Societats. Aquest ingressos suposen un 8,80% del 
total d’ingressos. 

 

4.11. Ingressos i despeses 
 

La comptabilització dels ingressos i despeses s’imputen en 
funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el 
corrent real de béns i serveis que representen, amb 
independència del moment en que es produeixi el corrent 
monetari o financer que se’n deriva. 

Això no obstant, i seguint el criteri de prudència, la Fundació 
únicament comptabilitza, per regla general, els beneficis 
realitzats, mentre que les pèrdues i riscs previsibles, fins i tot 
els eventuals, es comptabilitzen quan són coneguts. 

 

4.12. Provisions i contingències 
 

Les provisions i contingències dotades durant l’exercici són les 
reflectides a la comptabilitat. 

L’entitat reconeix com a provisions tots els passius que, a més 
de complir la definició i els criteris de registre comptable que 
estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat 
indeterminats respecte al seu import o a la data en la qual es 
cancel·laran.  Les provisions s’han determinat mitjançant una 
disposició legal, contractual o per una obligació implícita o 
tàcita.  

Les provisions es valoren en la data de tancament de l’exercici 
pel valor actual de la millor estimació possible de l’import 
necessari per cancel·lar o transferir l’obligació a un tercer, i els 
ajustaments que puguin sorgir per l’actualització de la provisió 
es registren com a despesa financera a mesura que es reporten. 
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En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a 
un any, no s’aplica cap tipus de descompte.  

 

4.13. Despeses de personal 
 

Les despeses de personal s’han comptabilitzat pel seu valor 
real. No hi ha compromisos per pensions. 
 

4.14. Subvencions, donacions i llegats 

Durant l’exercici 2015 s’han rebut subvencions públiques per a 
la realització d’activitats. 

Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables es 
valoren per l’import concedit i s’imputen a resultats en 
proporció a la depreciació dels actius finançats per les 
esmentades subvencions, aportacions, donacions o llegats. 

Les subvencions, les donacions i els llegats reintegrables, es 
registren com a passius de l’entitat fins que adquireixen la 
condició de no reintegrables.  

En el cas dels actius no depreciables, la subvenció, aportació, 
donació o llegat s’imputa al resultat de l’exercici en el moment 
en que es produeixi l’alienació o baixa.  

Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari 
es valoraran pel valor raonable de l’import concedit, i les de 
caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut. 

A efectes d’imputació al compte de pèrdues i guanys, es 
distingirien els tipus de subvencions, donacions i llegats 
següents: quan s’han concedit per assegurar una rendibilitat 
mínima o compensar els dèficits d’explotació, s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en el qual s’han concedit, llevat que facin 
referència a exercicis futurs.  Quan s’han concedit per finançar 
despeses específiques, s’imputen com a despeses en el mateix 
exercici en el qual s’han meritat les despeses. Quan s’han 
concedit per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen com 
a ingressos de l’exercici en la mesura en què es produeix 
l’alineació o en proporció a la dotació a l’amortització efectuada.  
En darrer lloc, quan  es reben imports monetaris sense 
assignació a una finalitat específica, s’imputen com a ingressos 
de l’exercici en el qual s’ha reconegut. 
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4.15. Criteris emprats en transaccions entre parts 
vinculades 

Les operacions entre parts vinculades, es comptabilitzen d’acord 
amb les normes generals, és a dir, en el moment inicial i pel 
seu valor raonable de mercat.  

 

5. Immobilitzat material l’intangible i les inversions 
immobiliàries 
 

5.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i 
les inversions immobiliàries 

 

Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de 
les corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives 
per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula 
següent: 
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Estat de moviments de 
l’immobilitzat material, 
l’intangible i les inversions 
immobiliàries de l’exercici 
actual 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Béns del 
patrimoni 
cultural 

Inversions 
immobiliàries 

1 2 3 
 

4 
A) SALDO INICIAL 
BRUT, EXERCICI 
ACTUAL              

9200 0,00 52.581,86 83.297,75 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 38.783,17 47.600,67 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00  0,00 0,00 
A) SALDO FINAL 
BRUT, EXERCICI 
ACTUAL              

9203 0,00 91.365,03 130.898,42 0,00 

C) AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EXERCICI 
ACTUAL  

9204 0,00 6.804,35 0,00 0,00 

(+) Dotació a 
l’amortització de 
l’exercici 

9205 0,00 10.005,79 0,00 0,00 

(+) Augments per 
adquisicions o 
traspassos 

9206 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per 
sortides, baixes o 
traspassos 

9207 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA, SALDO 
FINAL EXERCICI 
ACTUAL  

9208 0,00 16.810,14 0,00 0,00 

E) CORRECCIONS 
DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL 
EXERCICI ACTUAL 

9209 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions 
valoratives per 
deteriorament 
reconegudes en el 
període 

9210 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de 
correccions 
valoratives per 
deteriorament 

9211 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per 
sortides, baixes o 
traspassos 

9212 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS 
DE VALOR PER 
DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL 
EXERCICI ACTUAL 

9213 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Estat de moviments de 
l’immobilitzat material, 
l’intangible i les inversions 
immobiliàries de l’exercici 
anterior 

Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Béns del 
patrimoni 
cultural 

Inversions 
immobiliàries 

1 2 3 
 

4 
A) SALDO INICIAL BRUT, 
EXERCICI ACTUAL             

9200 0,00 15.851,06 81.212,29 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 36.730,80 2.085,46 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00  0,00 0,00 
A) SALDO FINAL BRUT, 
EXERCICI ACTUAL             9203 0,00 52.581,86 83.297,75 0,00 

C) AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA, SALDO 
INICIAL EXERCICI 
ACTUAL  

9204 0,00 1.689,76 0,00 0,00 

(+) Dotació a 
l’amortització de 
l’exercici 

9205 0,00 5.114,59 0,00 0,00 

(+) Augments per 
adquisicions o traspassos 9206 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per 
sortides, baixes o 
traspassos 

9207 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA, SALDO 
FINAL EXERCICI ACTUAL  

9208 0,00 6.804,35 0,00 0,00 

E) CORRECCIONS DE 
VALOR PER 
DETERIORAMENT, 
SALDO INICIAL 
EXERCICI ACTUAL 

9209 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions 
valoratives per 
deteriorament 
reconegudes en el 
període 

9210 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de 
correccions valoratives 
per deteriorament 

9211 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per 
sortides, baixes o 
traspassos 

9212 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DE 
VALOR PER 
DETERIORAMENT, 
SALDO FINAL EXERCICI 
ACTUAL 

9213 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La Fundació no té immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 

No hi ha cap epígraf significatiu, ni per la seva naturalesa ni pel seu 
import, i, per tant, no s’hi ha adjuntat informació addicional. 
No hi ha immobles classificats com a inversions immobiliàries. 
Hi ha béns de patrimoni cultural, consistents en un arxiu de cartells 
de circ antics, còmics de circ, diversos objectes i llibres de circ, 
valorats a preu d’adquisició. 
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5.2. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa 
similar sobre actius no corrents 

 
 

Descripció de l’element objecte del contracte  Total 
contractes 

Cost del bé en origen 92200 0,00 

Quotes satisfetes: 92201 0,00 

- exercicis anteriors 92202 0,00 

- exercici actual 92203 0,00 

Import quotes pendents exercici actual 92204 0,00 

Valor de l’opció de compra 92205 0,00 

 

 
No hi ha hagut arrendaments financers de cap tipus durant l’exercici 
2015. 
 
Arrendaments operatius: quotes d’arrendaments reconegudes com a 
despeses de l’exercici. Els contractes d’arrendament es renoven 
anualment amb les mateixes condicions, a excepció dels altres 
lloguers, que es pacten anualment amb el proveïdor de les carpes i 
dels decorats dels diferents espectacles programats. 
 
 

Descripció de l’element objecte del contracte Imports 

Lloguer Seu Fundacional 6.600,00 

Lloguer Magatzem 10.196,88 

Altres lloguers (Carpa Festival+ decorat) 68.949,89 

Lloguer Carpa Circ Cúpula 20.000,00 

TOTAL 105.746,77  
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5.2.1.Actius financers 

5.3. Els moviments de cadascuna de les categories d’actius 
financers 

Els moviments durant l’exercici de cadascuna de les categories 
d’actius financers, segons les normes de registre i valoració que es 
descriuen a l’apartat 4.7 d’aquesta memòria (amb l’excepció de les 
inversions en empreses del grup, multigrup i associades), es 
resumeixen a la taula següent: 

5.3.1. Actius financers a llarg termini, llevat les inversions en el 
patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 

 

 

 

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instrumen
ts de 

patrimoni 

Valors 
representa

tius de 
deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E
G

O
R

IE
S

 Actius financers 
mantinguts per 
negociar 

9306 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a 
cost amortitzat 

9307 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 

Actius financers a 
cost 9308 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9305 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 
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CLASSES 

Exercici anterior 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Actius 
financers 
mantinguts per 
negociar 

9306 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius 
financers a 
cost amortitzat 

9307 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 

Actius 
financers a 
cost 

9308 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9305 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 

5.3.2. Actius financers a curt termini, llevat les inversions en el 
patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 

 

 

CLASSES 

Exercici actual 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E
G

O
R

IE
S

 

Actius 
financers 
mantinguts 
per negociar 

9316 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius 
financers a 
cost 
amortitzat 

9317 0,00 0,00 173.215,06 173.215,06 

Actius 
financers a 
cost 

9318 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9315 0,00 0,00 173.215,06 173.215,06 
 

 

CLASSES 

Exercici anterior 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E
G

O
R

IE
S

 

Actius 
financers 
mantinguts 
per negociar 

9316 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius 
financers a 
cost 
amortitzat 

9317 0,00 0,00 208.336,24 208.336,24 

Actius 
financers a 
cost 

9318 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9315 0,00 0,00 208.336,24 208.336,24 
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5.4. A la taula següent es detallen els moviments dels comptes 
correctors per deteriorament i aplicació del valor raonable per 
a cada classe d’actius financers: 

Moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per 
deteriorament del valor originades pel risc de crèdit. 

 
  Classes d’actius financers 
  Valors 

representatius de 
deute 

Crèdits, derivats 
i altres 

TOTAL 

  Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

  1 2 3 4 5 6 
Pèrdua per 
deteriorament a 
l’inici de 
l’exercici anterior 

9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcció 
valorativa per 
deteriorament 

9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió del 
deteriorament 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides i 
reduccions 

9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspassos i 
altres valoracions 

    (combinacions de 
negoci, etc.) 

9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pèrdua per 
deteriorament al 
final de l’exercici 
anterior 

9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcció 
valorativa per 
deteriorament 

9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió del 
deteriorament 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides i 
reduccions 

9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspassos i 
altres valoracions 

    (combinacions de 
negoci, etc.) 

9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pèrdua per 
deteriorament al 
final de l’exercici 
actual 

9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.5. Actius financers valorats a valor raonable 

5.5.1. El valor raonable dels actius financers que es mostren als 
apartats següents es pren com a referència, en general, els preus 
cotitzats en mercats actius. 

5.5.2. Valor raonable i variacions en el valor d’actius financers 
valorats a valor raonable   

 
  Categories d’actius financers valorats a valor raonable 
  Actius a valor 

raonable amb 
canvis en p. i 

g. 

Actius 
mantinguts 
per negociar 

Actius 
disponibles 

per a la venda 
TOTAL 

  1 2 3 4 
Valor raonable a 
l’inici de l’exercici 
anterior 

9340 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor 
raonable registrades 
a pèrdues i guanys 
en l’exercici anterior 

9341 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor raonable al 
final de l’exercici 
anterior 

9343 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor 
raonable registrades 
a pèrdues i guanys 
en l’exercici actual 

9341 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor raonable al 
final de l’exercici 
actual 

9343 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.5.3. No hi ha instruments financers derivats que difereixin dels que 
es detallen a les taules de l’apartat 6.1. 

 

 

5.6. Empreses del grup, multigrup i associades 

La companyia no pertany a un grup de societats en els termes 
previstos a l’article 42 del Codi de Comerç, i per tant, no té actius 
d’aquest tipus. 

La Fundació no disposa de valors representatius de capital propi al 
seu poder. 
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6. Passius financers 

6.1. Moviments de cadascuna de les categories de passius 
financers. 

A la taula següent es resumeixen els moviments durant l’exercici de 
cadascuna de les categories de passius financers, segons les normes 
de registre i valoració que es descriuen a l’apartat 4.5 d’aquesta 
memòria: 

6.1.1. Passius financers a llarg termini: 

 

 

CLASSES 

Exercici actual 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Passius financers 

a cost amortitzat 
9404 0,00 0,00 26.827,38 26.827,38 

Passius financers 
mantinguts per 
negociar 

9405 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9403 0,00 0,00 26.827,38 26.827,38 

 

 

CLASSES 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Passius financers 

a cost amortitzat 
9404 0,00 0,00 25.280,00 25.280,00 

Passius financers 
mantinguts per 
negociar 

9405 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9403 0,00 0,00 25.280,00 25.280,00 
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6.1.2. Passius financers a curt termini: 
 
 

 

CLASSES 

Exercici actual 
Deutes 

amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius 
financers a cost 
amortitzat 

9414 0,00 0,00 144.428,45 144.428,45 

Passius 
financers 
mantinguts per 
negociar 

9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 0,00 0,00 144.428,45 144.428,45 

 
 
 
 

 

CLASSES 

Exercici anterior 
Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres TOTAL 

19 29 39 49 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Passius financers 

a cost amortitzat 
9414 0,00 0,00 73.773,73 73.773,73 

Passius financers 
mantinguts per 
negociar 

9415 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9413 0,00 0,00 73.773,73 73.773,73 
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6.2. A la següent taula es detalla l’import dels deutes que vencen 
en cadascun dels cinc anys següents i de la resta, fins al seu 
venciment: 

6.2.1. Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual 
  Venciment en anys 
  

Un Dos Tres Quatre Cinc 
Més 
de 5 TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 7 
Deutes amb entitats de 
crèdit 9420 -3.118,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.118,06 

Creditors per 
arrendament financer 

9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes 9422 0,00 26.827,38 0,00 0,00 0,00 0,00 26.827,38 
Deutes amb emp. grup 
i associades 

9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials 
no corrents 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials i 
altres comptes a 
pagar: 

9425 147.546,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.546,51 

     Proveïdors 9426 39.238,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.238,58 
     Altres creditors 9427 108.307,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.307,93 
Deutes amb 
característiques 
especials 

9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 144.428,45 26.827,38 0,00 0,00 0,00 0,00 171.255,83 
 

6.2.2. Del total dels deutes reflectits als balanços, n’hi ha 
alguns amb garantia real. Aquests deutes es detallen a 
continuació, i se n’indica la forma i la naturalesa: 

Deutes Actius cedits en garantia Empresa creditora Venciment en anys 

    
    
    
    

 
8. Fons propis 
 
La dotació fundacional està constituïda per l’aportació no dinerària 
inicial, formada per una gran col·lecció de llibres de circ, valorada i 
peritada per un expert en la matèria i per un import de 79.169,00€. 
 
L’exedent de l’exercici 2014 s’ha destinat a romanent. 
 
Concepte Fons Social Exc. Neg. 

Ex. Anterior 
Romanent Excedents de 

l’exercici 
Total 

Saldo Inicial 79.169,00 0,00 27.547,58 126.205,91 232.922,49 
Apl.Resultat 
Ex. Anterior 

  126.205,91 -126.205,91 0,00 

Resultat Ex. 
Actual 

   -34.226,74 -34.226,74 

Ajustos   0,00   
Total 79.169,00 0,00 153.753,49 -34.226,74 198.695,75 
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9. Subvencions, donacions i llegats 
 
 
 
 2015 2014 
a) Subvencions, donacions i 
llegats rebuts, atorgats per 
tercers diferents als fundadors 

  

 - Que apareixen en el balanç 26.827,38 25.280,00 
 - Imputats en la compte de 
pèrdues i guanys 

235.836,89 236.208,73 

b) Subvencions, donacions i 
llegats Recollits en el patrimoni 
net del balanç, atorgats per 
tercers diferents als fundadors 

  

    Saldo a inici de l’exercici   
    (+) Augments   
    (-) Disminucions   
   Saldo al tancament de l’exercici 262.664,27 261.488,73 
 

Des les aportacions rebudes durant l’exercici 2015, 25.280,00€ es 
corresponen a una subvenció pública atorgada per la celebració del 
“Tercer Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres”, activitat 
realitzada a l’exercici 2014. Aquesta subvenció era una reintegrable, i 
durant l’exercici 2015 s’ha resolt, passant a ser aquest l’import no 
reintegrable. La quantitat de 306.113,78€ deriven dels convenis de 
col·laboració i donacions del sector privat, i subvencions del sector 
públic, dels quals 7.600,00€ s’ha destinat a la celebració del Circ de 
Nadal de Girona,  194.656,89€ s’han destinat a la celebració del 
“Quart Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres”, celebrat a 
febrer 2015. I la part restant, 8.300,00€, es destinaran a la 
celebració del “Cinqué Festival Internacional de Circ – Elefant d’OR - 
Ciutat de Figueres”, durant l’exercici 2016. 

A febrer 2015, es va rebre una subvenció reintegrable de la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Institut Català 
d’empreses culturals. Aquesta subvenció reintegrable de 80.379,00€, 
està imputada al Balanç, durant l’exercici 2015 es retorna l’import de 
53.551,62€. La part de subvenció de 26.827,38€ resta al balanç i no 
al compte de resultats ja que es destina a subvencionar una activitat 
realitzada durant l’exercici 2015, però que no serà ferma en la part 
no reintegrable, fins l’exercici 2016. 

 

 



30 
 

 

9.1. A la taula següent s’indica detalladament l’entitat pública 
que les concedeix i es precisa quina és l’Administració local, 
autonòmica, estatal o internacional que les proporciona.  

 
Entitat Import Característiques 

Ajuntament de Figueres 115.000,00 Entitat local 
Generalitat de Catalunya 25.280,00 Entitat autonòmica 

 
10. Situació fiscal 
 
Impostos sobre beneficis 
 
 
a) No existeixen diferències temporànies deduïbles i imposables 

registrades en el balanç al tancament de l’exercici. 
 

b) La Fundació compleix els requisits per acollir-se als beneficis 
fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 

 
Una part de les rendes de la Fundació estan exemptes de l’impost 
sobre societats, ja que les rendes obtingudes es corresponen amb 
les activitats exemptes descrites als punts 1.a, 1.c, i 4 de l’article 
6 i als punts 4, 5, 8, 9, 11 i 12 de l’article 7 de la Llei 49/2002, de 
23 de desembre, de règim fiscals de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Durant l’exercici 2015 s’han obtingut rendes provinents d’activitats 
econòmiques no exemptes, no coincidents amb l’objecte o finalitat 
estatuària, i que, per tant tributen per l’Impost de Societats. 
Aquest ingressos suposen un 8,77% del total d’ingressos. 
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A la taula següent es resumeix la conciliació de l’import net 
d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la base imposable de 
l’impost sobre els beneficis: 
 

a) Els crèdits per bases imposables negatives presenten l’antiguitat  

següent i el termini previst de recuperació fiscal: 

 

 
Any origen 

bases 
imposables 
negatives 

Pendent 
d’aplicació 

a principi de 
l’exercici 

Aplicacions en 
l’exercici de 
presentació 

Pendent 
d’aplicació en 

exercicis futurs 

Últim any 
d’aplicació 

     

     

     

     

     

     

 
Durant el present exercici no hi ha diferències temporànies deduïbles 
o imposables i no s’ha gaudit d’incentius fiscals no detallats a la 
present memòria. 
La Fundació no ha estat objecte de comprovació fiscal durant els 
últims quatre anys, per la qual cosa, té pendent de comprovació per 
l’administració tributària competent els exercicis no prescrits. No hi 
ha aspectes interessants a comentar. 
 
 

    
 

Compte de pèrdues i 
guanys 

Ingressos i despeses directament 
imputats al patrimoni net 

Augments Disminucions Augments Disminucions 

Saldo d’ingressos 

i despeses de l’exercici 

 34.226,74 ……………  

Impost de Societats 

Diferències 
permanents 

Diferències 
temporàries: 

- amb origen en 
l’exercici 

- amb origen en 
exercicis anteriors 

450,49 

956.133,10 

………………. 

 

……………… 

……………… 

 

917.851,98 

 

…………………. 

…………………. 

 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

 

…………….. 

…………….. 

 

…………….. 

…………….. 

Compensació de bases 
imposables 

negatives d’exercicis 
anteriors 

  
(………………..) 

  

Base imposable (resultat fiscal)                       4.504,87   
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10.2. Altres tributs: 

L’import del compte 631 Altres Tributs, al tancament de l’exercici ha 
estat:  

 
(631) Altres tributs:.......................................... 226,68 € 

 
 
11. Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de meritació, 
és a dir, quan es produeix el corrent real dels béns i serveis que 
representen, amb independència del moment en què es produeix el 
corrent monetari o financer que se’n deriva. Això no obstant, i 
seguint el principi de prudència, la Fundació únicament comptabilitza, 
per regla general, els beneficis realitzats, mentre que les pèrdues i 
riscs previsibles, fins i tot els eventuals, es comptabilitzen tan bon 
punt són coneguts. 
 
 2015 2014 
1. Consum de mercaderies.   
 a) Compres, netes de devolucions 
i qualssevol descompte, de las 
quals: 

82.707,18 79.681,49 

    - nacionals 70.327,18 66.312,84 
    -adquisicions intracomunitàries 12.380,00 13.368,65 
    - importacions   
 b) Variació d’existències   
2. Consum de matèries primeres i 
matèries consumibles 

  

 a) Compres, netes de devolucions 
i qualssevol descompte, de las 
quals: 

  

    - nacionals   
    - adquisicions intracomunitàries   
    - importacions   
 b) Variació d’existències   
3. Altres despeses d’explotació 843.733,07 452.470,83 
 a) Pèrdues i deterioro 
d’operacions Comerciales 

  

 b) Altres despeses de gestió 
corrent. 

843.733,07 707.931,84 

4. Venta de béns i prestació de 
serveis produïts per permuta de 
béns no monetaris i serveis 

  

5. Resultats originats fora de 
l’activitat normal de la fundació 
inclosos en “Altres resultats” 

237.859,46 236.208,73 
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12. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 
 
La Fundació no manté saldos deutors amb usuaris, patrocinadors o 
afiliats al tancament de l’exercici. L’evolució dels saldos procedents 
de clients i altres deutors de l’activitat pròpia en el decurs de 
l’exercici, és la següent: 
 
 2014 Altes Baixes 2015 
430 Clients 2.855,00 131.969,91 134.824,91 0,00 
447/448 Altres 
deutors 

24.257,24 733.938,23 718.449,38 39.746,09 

TOTAL 27.112,24 865.908,14 853.274,29 39.746,09 
 
 
 
13. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a 

finalitats estatutàries – Activitat de l’entitat 
 

No s’han generat beneficis o pèrdues per l’alienació de béns i drets 
de l’entitat. 

Durant l’exercici 2015, les activitats principals realitzades són la de 
l’organització del “Quart Festival Internacional del Circ Ciutat de 
Figueres” i el “Gran Circ de Nadal de Girona Màgic”, també la venda 
de llibres i programes de circ editats per la Fundació, a part d’altres 
activitats paral·leles per promocionar el circ que no generen cap tipus 
d’ingrés, exposicions, conferències, circ a la presó i l’hospital... 
Durant la celebració del Festival de Circ de Figueres i del Circ de 
Nadal de Girona, l’entitat ha gestionat el servei de bar, i els ingressos 
obtinguts en l’exercici 2015 són de 88.910,69€. A partir del mes de 
juliol de l’exercici 2015, s’inicia la preparació de l’organització del 
Cinqué Festival Internacional de Circ – Elefant d’Or - Ciutat de 
Figueres, que es duu a terme entre els dies 28 i 29 de febrer de 
l’exercici 2016. 

 
S’adjunta quadre de quatre exercicis de funcionament de Circus 

Arts Foundation, on es detallen els ingressos totals de la Fundació, les 
despeses necessàries per al seu funcionament (despeses 
d’estructura), i la diferència.  

En compliment de la normativa, ha de destinar el 70% a les 
finalitats fundacionals. En l’exercici 2015, es destinen 894.215,94€ a 
aquests fins, que representa un 91,46%. 

 
El 8,54% restant, a l’adquisició d’actius per a la Fundació (la 

maqueta del Circ Gleich, Lloguer amb opció de compra d’una nova 
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carpa de circ, cartells per a la col·lecció). S’ha realitzat inversions per 
valor de  86.383,84€ de base imposable. 

 

 

 
14. Operacions amb parts vinculades 
 
 
Les operacions fetes amb parts vinculades s’han fet a preu de mercat, 
i en compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per 
actes de disposició, de relacions laborals o professionals amb la 
fundació i d’operacions diferents de les relacions laborals o 
professionals amb patrons de l’article 332-2 i 332-10 del Codi civil de 
Catalunya, s’ha fet la corresponent comunicació al Protectorat, 
mitjançant les declaracions de responsable corresponents. 
 

A les acaballes de l’exercici 2015, el Patronat de Cirucs Arts 
Foundation decideix sobre la necessitat d’adquirir una carpa de circ, 
pensant amb futures activitats i el projecte del museu del circ. La 
societat SHOW BUSINESS ENTERTAINMENT, SL, amb NIF 
B55207054, és propietària d’una carpa de circ amb capacitat per a 
860 espectadors. Són socis de la societat els Srs. Genís Matabosch 
Gimenez (president del patronat) i el Sr. Joan Mompart Izquierdo 
(vicepresident del patronat). 

Un cop valorades diferents tipus de carpa disponibles al mercat i 
preus, es decideix signar un contracte de lloguer amb opció de 

Exercici Ingressos  Despeses Diferència 70% Import destinat a fins fundacionals     

  bruts   necessàries    Total   Destinat en exercici 

  computables computables     Import % 2011 2012 2013 2014 2015 

 2011  4.200,00 1.018,37 3.181,63 2.227,14 3.337,73 >100% 3.337,73         

 2012  327.777,38 27.484,42 300.292,96 210.205,07 273.065,07 90,93%   273.065,07       

2013 501.175,36 14.310,56 486.864,80 340.805,36 486.387,85 99,99%     486.387,85     

 2014  898.282,89    33.679,36  864.603,53  605.222,47  737.250,55  85,27%       737.250,55   

 2015  1.013.897,56 36.142,52 977.755,04 684.428,52  894.215,94  91,46%         894.215,94  

     
2015 

Despeses necessàries 60200000 COMPRES APROVISIONAMENTS 416,12   

 

62100000 LLOGUERS 16.796,88   

 62200000 REPARACIONS   699,38 

 

62300002 SERVEIS  PROFESSIONALS 

 

1.108,01 

 

62600005 DESPESES BANC. FUNDACIO   2.303,63 

 

62800000 SUMNINIS. FUNDACIÓ-SERV COM 4.618,57 

 

69400000 IVA NO DEDUIT 194,14 

 

68100000 AMORTITZACIÓ INMB.M ATERIAL 10.005,79 

  
  

  

    
TOTAL 36.142,52 
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compra amb la societat SHOW BUSINESS ENTERTAINMENT, SL, ja 
que es tracta d’una carpa d’una infraestructura única al món: la única 
carpa de circ que no necessita fixar-se al sòl i per tant no perforar. 
Aquesta condició permet instal·lar la infraestructura en el centre de la 
ciutat. Es un dels circs desmuntables més confortables del món, amb 
la totalitat de l’aforament amb cadires individuals acotxades. Les 
característiques esmentades anteriorment la fan una infraestructura 
única que dignifica el món del circ permeten que retorni al centre de 
la ciutat i aquest fet s’uneix directament amb els la missió que la 
fundació reflexa en els seus estatuts: “promocionar, fomentar, 
divulgar, prestigiar, protegir i defensar al territori de l’Estat espanyol i 
al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ entès com art 
escènica, element lúdic, part integrant de la nostra cultura, 
paradigma de la multiculturalitat; els seus artistes, la seva memòria i 
el seu patrimoni”. Només hi ha dues carpes a Europa que ofereixen la 
possibilitat de transformar-se en restaurant invertint menys d’una 
hora de feina: el Circ Conelli de Zurich i la carpa que es decideix 
adquirir. Aquesta característica permet una explotació no només com 
a circ convencional sinó també com a restaurant-espectacle. A més 
es tracta d’un dels circs desmuntables més confortables del món, 
amb la totalitat de l’aforament amb cadires individuals acotxades. 

Tenint en compte les seves particularitats, fruit del treball d’un equip 
de dissenyadors i enginyers especialitzats, la qualitat dels materials 
emprats i que és un conjunt preparat pel seu ús (trust per a llums, 
decorat, teles, extintors...) el preu de lloguer i probable posterior 
adquisició està en els valors actuals de mercat. El preu de la carpa 
amb tots els seu elements és de 500.000,00€ + IVA. S’estableix un 
contracte de lloguer amb opció de compra de 20.000,00€ mensuals 
més IVA, que restaran del preu total en el moment que es decideixi 
executar l’opció de compra. Es presenta la declaració de responsables 
al departament de justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Aquestes operacions amb parts vinculades, han estat en condicions 
normals de mercat o d’escassa importància quantitativa i no tenen 
rellevància per expressar l’imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de l’entitat. 
 
 
Membres del patronat o parts vinculades: 
 
Sous, dietes i remuneracions:.............................. 47.010,92.- € 
Arrendaments:................................................... 8.160,00.- € 
Lloguer carpa:.................................................... 20.000,00.- € 
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15. Altra informació 
 
El número mig de persones contractades durant l’exercici, expressat 
per categories, és el següent: 
 
 2015 2014 
Alts directius 1 1 
Resto de personal directiu    
Tècnics i professionals científics, 
intel·lectuals i de suport 

  

Treballadors de tipus administratiu 1,36  
Comercials, venedors i similars 1 1 
Resto de personal qualificat 0,93 1,41 
Treballadors no qualificats 1,32 0,33 
Total treballadors mig 5,61 3,74 
 
 L’entitat ha realitzat un segon pagament a compte de 
15.000,00€ durant l’exercici 2015, per a l’adquisició de la maqueta 
del circ Gleich, quedant pendent de pagament la quantitat de 
15.000€ per a l’exercici 2016. El preu total d’aquesta maqueta 
apareix a l’actiu del balanç com a béns de patrimoni cultural. Es 
tracta una reproducció a escala 1:25 del Circus Gleich, que va estar 
de gira entre 1924 i 1937, i en aquella època va ésser un dels circs 
més gran i populars d’Europa. La maqueta permet observar el 
funcionament d’un gran circ itinerant de principis del segle XX: 600 
personatges, 160 animals, tot disposat en un superfície de 50 metres 
quadrats que la converteixen en la major maqueta de circ que 
existeix al món. L’entitat no ha portat a terme més acords que no 
figurin en el balanç o en la present memòria.  
 
 S’utilitza el Pla de comptabilitat de Fundacions i Associacions. 
 
16. Informació segmentada 
 
La distribució  de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les 
activitats ordinàries, detallant-ne les categories d’activitats i centres 
de treball, es detalla a la memòria econòmica. 
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CIRCUS ARTS FOUNDATION 
 

MEMÒRIA ECONÒMICA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 49/2002 
DE FUNDACIONS 

 
1) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 
 

La Fundació compleix els requisits per acollir-se als beneficis 
fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge. 

 Una part de les rendes de la Fundació estan exemptes de 
l’impost sobre societats, ja que les rendes obtingudes es corresponen 
amb les activitats exemptes descrites als punts 1.a, 1.c, i 4 de 
l’article 6 i als punts 4, 5, 8, 9, 11 i 12 de l’article 7 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscals de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 Durant l’exercici 2015 s’han obtingut rendes provinents 
d’activitats econòmiques no exemptes, no coincidents amb l’objecte o 
finalitat estatuària, i que, per tant tributen per l’Impost de Societats. 
Aquest ingressos suposen un 8,77% del total d’ingressos. 
 
 
 
 

    

Rendes exemptes Import 

Lletra 
de la llei 
49/2002 

Despesa 
associada 

SUBVENCIONS 140.280,00€ Art.6.1er.c    
VENTA LLIBRES 24.311,75€ Art. 7.9è 14.713,65€ 
USUARIS FESTIVAL CIRC/CIRC NADAL 657.703,34€ Art. 7.5è 949.004,84€ 
DONACIONS 77.556,89€ Art.6.1er.a   
CONVENIS COL·LABORACIÓ 18.000,00€ Art.6.1er.a   
    
    
Total 924.986,87€  963.718,49€ 
 
Rendes 
no 
exemptes Import 

Despesa 
associada 

 BAR 88.910,69€  84.405,87€ 
 ALTRES  7.134,89€  7.134,89€ 
      
Total 
Benefici  4.504,87€  
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Per a calcular els ingressos i despeses corresponents, 
comptablement s’ha distingit les despeses entre les següents 
activitats: Tercer Festival Internacional Ciutat de Figueres (celebrat a 
l’exercici 2014 i del que quedava pendent el cobrament d’una 
subvenció), Quart Festival Internacional Ciutat de Figueres, Gran Circ 
de Nadal de Girona, Venda de llibres i programes del Festival, Servei 
de bar durant el Festival i el circ de Nadal, i preparació del Cinquè 
Festival Internacional – Elefant d’Or - Ciutat de Figueres, celebrat al 
febrer de 2016. Les altres activitats realitzades paral·lelament al 
Festival de Circ (exposicions, borses intercanvi, presentació de llibres, 
conferències, actuacions en centre penitenciari...), no generen cap 
tipus d’ingrés i les despeses que puguin ocasionar estan integrades 
dins les despeses del Festival. 
 
 

2) Identificació dels ingressos, despeses per projectes 
 

Durant l’exercici 2015, la primera activitat realitzada és la de 
l’organització del Quart Festival Internacional del Circ Ciutat de 
Figueres, en la qual hi ha vinculat el servei de bar i la venda de llibres 
i programes de circ editats per Circus Arts Foundation, al més de 
desembre de 2015, es celebra el Gran Circ de Nadal de Girona Màgic, 
on també es realitza el servei de bar. A partir del mes de juliol de 
l’exercici 2015, s’inicia la preparació de l’organització del Cinquè 
Festival Internacional de Circ – Elefant d’Or - Ciutat de Figueres, que 
es durà a terme entre els dies 25 i 29 de febrer de l’exercici 2016. 
Durant l’exercici 2015, la subvenció de la Generalitat de Catalunya 
queda com a no reintegrable per import de 25.280,00€ i que es 
corresponia a la celebració del Tercer Festival Internacional de Circ 
Ciutat de Figueres, celebrat del 20 i 24 de febrer de 2014. 

 
 
 

3er FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRC 
CIUTAT DE FIGUERES (20-24 FEBRER 
2014) 
Ingressos:     25.280,00€   
Concepte Import 
 Subvencions 25.280,00€ 
Despeses:      0,00€   
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VENTA DE LLIBRES I PROGRAMES CIRC 
Ingressos:     24.311,75€   
Concepte Import 
 Ventes 24.311,75€ 
    
Despeses:     14.713,65€   
Concepte Import 
Compres  12.380,00€ 
Serveis exteriors 2.333,65€ 

 
 
 

BAR AL 4RT FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CIRC CIUTAT DE FIGUERES I AL GRAN 
CIRC DE NADAL DE GIRONA MÀGIC 
Ingressos:     88.910,69€   
Concepte Import 
 Ventes  88.910,69€ 
    
Despeses:     84.405,82€   
Concepte Import 
Compres  18.779,82€ 
Serveis professionals 321,10€ 
Serveis Exteriors 58.298,74€ 
Sous personal 5.486,63€ 
Seguretat Social 1.519,53€ 

 
 
 

GRAN CIRC DE NADAL DE GIRONA MÀGIC 
(25-28 DESEMBRE DE 2015) 
Ingressos:     286.637,64€   
Concepte Import 
 Usuaris del Circ de Nadal 279.037,64€ 
 Donacions  7.600,00€ 
Despeses:      219.757,33€   
Concepte Import 
Compres 25.006,53€ 
Serveis professionals 32.259,70€ 
Transports 1.360,95€ 
Assegurances 159,31€ 
Comissions TPV 1.108,42€ 
Publicitat 36.048,50€ 
Subministres 867,64€ 
Vols i viatges 11.105,08€ 
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Serveis Circ Nadal 71.877,28€ 
Comissions i ticketing 1.376,85€ 
Part IVA no deduït 14.953,36€ 
Sous 18.315,36€ 
Seguetat Social 5.318,35€ 

 
 
 
 

4RT FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRC 
CIUTAT DE FIGUERES (28 FEBRER-2 MARÇ 
2015) 
Ingressos:        456.451,91€   
Concepte Import 
 Prestació serveis (Publicitat) 5.112,32€ 
 Subvencions 115.000,00€ 
 Usuaris del Festival 256.682,70€ 
 Donacions  79.656,89€ 
Despeses:      514.952,72€   
Concepte Import 
Compres 20.219,25€ 
Lloguers (carpa, il·luminació...) 68.949,89€ 
Serveis professionals 43.179,71€ 
Transports 10.918,01€ 
Assegurances 4.177,45€ 
Comissions TPV 1.026,51€ 
Publicitat 27.901,39€ 
Subministres 7.289,20€ 
Serveis Festival 181.816,17€ 
Comissions i ticketing 8.254,81€ 
Vols i viatges 45.814,18€ 
Vises i cargos 25.580,07€ 
Espectable D. Larible 12.432,06€ 
IVA no deduït 17.208,16€ 
Taxa 5,25€ 
Sous 30.936,79€ 
Seguretat Social 9.243,82€ 
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5E FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRC – 
ELEFANT D’OR - CIUTAT DE FIGUERES (25 
A 29 FEBRER 2016) 
Ingressos:        130.283,00€   
Concepte Import 
 Usuaris del Festival 121.983,00€ 
 Donacions 8.300,00€ 
Despeses:      144.792,24€   
Concepte Import 
Compres 5.905,46€ 
Reparacions 910,92€ 
Serveis professionals 1.853,46€ 
Transports 2.688,40€ 
Comissions TPV 328,06€ 
Publicitat 18.240,07€ 
Comissions i ticketing 6.305,00€ 
Vols i viatges 59.337,79€ 
Serveis Festival 4.708,11€ 
IVA no deduït 4.334,36€ 
Sous 30.936,79€ 
Seguretat Social 9.243,82€ 

 
No relacionat directament amb cap activitat, hi ha ingressos per 
import de 2.022,57€, que es tracta de dues factures de proveïdors 
condonades, i de 69.502,55€ de despesa, on hi entren les despeses 
de funcionament o estructura de l’entitat, i l’import de 20.000,00€ de 
lloguer de la carpa de circ que de moment no estan imputats a cap 
activitat concreta. 
 
 

3) Destí del 70% de rendes netes a les finalitats fundacionals. 
 

No s’han generat beneficis o pèrdues per l’alienació de béns i drets 
de l’entitat. 

Durant l’exercici 2015, les activitats principals realitzades són la de 
l’organització del “Quart Festival Internacional del Circ Ciutat de 
Figueres” i el “Gran Circ de Nadal de Girona Màgic”, també la venda 
de llibres i programes de circ editats per la Fundació, a part d’altres 
activitats paral·leles per promocionar el circ que no generen cap tipus 
d’ingrés, exposicions, conferències, circ a la presó i l’hospital... 
Durant la celebració del Festival de Circ de Figueres i del Circ de 
Nadal de Girona, l’entitat ha gestionat el servei de bar, i els ingressos 
obtinguts en l’exercici 2015 són de 88.910,69€. A partir del mes de 



42 
 

juliol de l’exercici 2015, s’inicia la preparació de l’organització del 
Cinqué Festival Internacional de Circ – Elefant d’Or - Ciutat de 
Figueres, que es duu a terme entre els dies 28 i 29 de febrer de 
l’exercici 2016. 

 
S’adjunta quadre de quatre exercicis de funcionament de Circus 

Arts Foundation, on es detallen els ingressos totals de la Fundació, les 
despeses necessàries per al seu funcionament (despeses 
d’estructura), i la diferència.  

En compliment de la normativa, ha de destinar el 70% a les 
finalitats fundacionals. En l’exercici 2015, es destinen 894.215,94€ a 
aquests fins, que representa un 91,46%. 

 
El 8,54% restant, a l’adquisició d’actius per a la Fundació (la 

maqueta del Circ Gleich, Lloguer amb opció de compra d’una nova 
carpa de circ, cartells per a la col·lecció). S’ha realitzat inversions per 
valor de  86.383,84€ de base imposable. 

 

 

 
4) Retribució de patrons, representants o membres de l’òrgan de 

govern 

Concepte Import 
Reemborsament depeses 120,10 
Sous i Salaris 47.010,92 
Serveis professionals  0,00 

 

Exercici Ingressos  Despeses Diferència 70% Import destinat a fins fundacionals     

  bruts   necessàries  
 

  Total   Destinat en exercici 

  computables computables     Import % 2011 2012 2013 2014 2015 

 2011  4.200,00 1.018,37 3.181,63 2.227,14 3.337,73 >100% 3.337,73         

 2012  327.777,38 27.484,42 300.292,96 210.205,07 273.065,07 90,93%   273.065,07       

2013 501.175,36 14.310,56 486.864,80 340.805,36 486.387,85 99,99%     486.387,85     

 2014  898.282,89    33.679,36  864.603,53  605.222,47  737.250,55  85,27%       737.250,55   

 2015  1.013.897,56 36.142,52 977.755,04 684.428,52  894.215,94  91,46%         894.215,94  

     
2015 

Despeses necessàries 60200000 COMPRES APROVISIONAMENTS 416,12   

 62100000 LLOGUERS 16.796,88   

 62200000 REPARACIONS   699,38 

 

62300002 SERVEIS  PROFESSIONALS 

 

1.108,01 

 

62600005 DESPESES BANC. FUNDACIO   2.303,63 

 

62800000 SUMNINIS. FUNDACIÓ-SERV COM 4.618,57 

 

69400000 IVA NO DEDUIT 194,14 

 

68100000 AMORTITZACIÓ INMB.M ATERIAL 10.005,79 

  
  

  

    
TOTAL 36.142,52 
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5) Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils 

La Fundació no té cap participació sobre cap societat mercantil. 
 
6) Retribucions rebudes per els administradors que representen 

l’entitat en societats mercantils. 
 

No correspon cap tipus de retribució, ja que no ha representació 
de la Fundació en societats mercantils. 
 
 
7) Convenis de col·laboració empresarial i donacions rebudes, en 

activitats d’interès general 
 
A continuació es detallen els convenis de col·laboració signats 
durant l’exercici 2015 i donacions rebudes, i per a dur a terme 
la realització del Quart i Cinquè Festivals Internacionals de Circ 
Ciutat de Figueres, i el Gran Circ de Nadal de Girona Màgic. 

 
 
ENTITAT NIF IMPORT 
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES TRILLA, SC J17530320 2.000,00 
AIRTEM 2002, S.L. B17780107 500,00 
ARBUSSE PUIG, RICARD 40285962J 1.000,00 
ASSOCIACIO ALT EMPORDA TURISME G17802273 1.000,00 
AUTOPODIUM, SA A58757444 1.800,00 
CASINO CASTELL DE PERALADA, SLU B17035940 1.000,00 
CASINO MENESTRAL FIGUERENC G17057910 1.000,00 
COCA COLA IBERIAN PARTNERS, SA A86561412 7.100,00 
COMERÇ FIGUERES G17601543 2.750,00 
COMERCIAL ADUANERA LLORENTE A17079732 1.000,00 
CONAUTO, SA A17448002 1.800,00 
EL CORTE INGLES, SA A2817895 10.000,00 
ESTABLIMENTS COLL, SA A17036336 2.000,00 
FRICASCH DE CARNS, SLU B17846460 2.000,00 
GARATGE CENTRAL, SA A17062845 1.000,00 
GESTORIA SANTIAGO FERNANDEZ CARBÓ, SL B17492745 1.000,00 
HOME MEAL REPLACEMENT, SA A60578200 9.000,00 
INTERDIESEL, SA A17073198 1.000,00 
INTERFREN, SA A17021643 1.800,00 
JOMAR SA A17063439 1.800,00 
MAJOR XXI, SL B17647900 1.000,00 
MANERA CASADEMONT, S.L. B17778879 1.000,00 
MARBRES I GRANITS AGUSTI I FILLS SL B17046863 1.000,00 
NOUMOVIL, SL B17298944 1.000,00 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA A17031246 18.000,00 
PELEGRI, SL B17331190 9.406,89 
PERE COSTA FIGUERAS, SLU B55220321 1.000,00 
PETREM DISTRIBUCION, SA A17353145 1.000,00 
PICAUNAMICA, SL B17730359 1.000,00 
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REISU ASSESSORS, SL B17416389 1.000,00 
SEGURENYES GUILLOT, F. XAVIER 40419036D 1.000,00 
SERSALL95, SL B17444167 1.000,00 
TOURIST CLUB 65, S.L. B17967746 1.000,00 
VALVI LIMENTACIÓ I SERVEIS, SL B17205410 3.000,00 
VENTURA BERTRAN, DAVID 38545701R 800,00 
VIATGES VIÑOLAS, SA A17080854 1.000,00 

 
 
 

8) Identificació de les activitats prioritàries de mecenatge 

No es desenvolupen activitats prioritàries de mecenatge. 
 
9) Identificació de la previsió estatuària relativa al destí del 

patrimoni de l’entitat en cas de dissolució. 

Els articles 32, 33, i 34 de la Fundació, estableixen tot el que fa 
referència al destí del patrimoni de la Fundació en cas de dissolució. 
El Patronat, prèvia convocatòria expressa, pot acordar la dissolució o 
extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord 
amb la legislació aplicable. 
Són causes de dissolució 

a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o 
impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el 
Patronat n’acordi la modificació. 

b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una 
sentència ferma. 

c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 

d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

La dissolució de la persona jurídica obre el període de liquidació, fins 
a la fi del qual l’entitat conserva la personalitat jurídica. Durant 
aquest període la persona jurídica s’ha d’identificar en les seves 
relacions de tràfic com a entitat en liquidació. 
La Fundació es pot liquidar per mitjà de realització de béns de 
l’entitat o per la cessió global d’actius i passius, en un termini que no 
podrà excedir els 3 anys, llevat de causa justificada de força major. 
Les funcions de liquidació seran assumides  pel mateix òrgan de 
govern, a no ser  que la liquidació s’hagi produït per decisió judicial 
que designi els liquidadors, o s’hagi produït en un procediment 
concursal. 
L’òrgan liquidador o les persones liquidadores, abans d’iniciar les 
operacions de liquidació, han de subscriure, juntament amb l’òrgan 
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de govern si la liquidació no correspon a aquest, un inventari i un 
balanç referits al dia de començament de la liquidació. 
L’òrgan amb funcions de liquidació o les persones liquidadores han 
d’informar periòdicament sobre l’estat de les operacions de liquidació, 
sens perjudici del compliment dels deures de presentació o rendició 
de comptes. 

La dissolució de la Fundació comporta o bé la realització de béns de 
l’entitat, o bé la cessió global de tots els actius i passius de la Fundació, 
segons acord motivat pel patronat i aprovat pel Protectorat. 

El procediment a seguir per a cadascun dels dos casos serà el següent: 

a) Realització de béns:  

El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar a altres fundacions o entitats sense 
ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats 
públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser 
entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.. 
L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada 
pel Protectorat abans no s'executi. 

b) Cessió global:   

En aquest cas. l’extinció determina la cessió global de tots els actius i els 
passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el 
passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb 
l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni a altres 
fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de 
la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries 
del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la 
legislació fiscal vigent. 

L’acord de cessió, en cas de cessió global de l’actiu i el passiu, s’ha de 
publicar en els termes que s’estableixen per reglament, indicant la 
persona cessionària i el dret dels creditors a obtenir el text íntegre de 
l’acord de cessió i a oposar-s’hi. La cessió no es pot fer abans d’un 
mes a comptar de la publicació de l’acord. 
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RESUM D’ACTIVITATS 
 
A continuació s’adjunta un quadre resum de cada una de les activitats 
realitzades per la fundació Privada Circus Arts Foundation i que 
durant l’exercici 2015 encara tenen algun ingrés i/o despesa, i 
detallant els ingressos generats per a cada exercici i per a cada 
activitat, i les despeses corresponents.  
Finalment s’adjunta quadre de les despeses de  funcionament de 
l’entitat, despeses d’estructura i no vinculades directament a cap 
activitat (lloguer de la seu fundacional i del magatzem, despeses 
bancàries, reemborsament despesa patrons, amortitzacions...). I 
altres despeses de l’entitat que no s’han considerat despeses 
d’estructura a únics efectes del càlcul del 70% d’ingressos a destinar 
a activitats que conformin l’objecte social de l’entitat. 
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CIRC NADAL LLIBRERIA BAR

2013 2014 2015 TOTAL 2014 2015 TOTAL 2015 TOTAL 2015 2015 2015
VENTA LLIBRES 0,00 0,00 24.311,75
VENTES BAR FESTIVAL 0,00 0,00 88.910,69

PRESTACIÓ SERVEIS 0,00 5.112,32 5.112,32

USUARIS 84.874,50 187.670,50 272.545,00 80.425,50 220.188,50 300.614,00 120.615,00 120.615,00 279.037,64

FUNCIONS ESCOLARS 1.465,00 29.660,00 31.125,00 28.266,00 28.266,00 1.368,00 1.368,00

USUARIS DAVID LARIBLE 0,00 188,00 8.228,20 8.416,20

DONACIONS 39.100,00 59.405,87 98.505,87 7.800,00 79.656,89 87.456,89 8.300,00 8.300,00 7.600,00

SUBVENCIONS 123.500,00 25.280,00 148.780,00 115.000,00 115.000,00

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 125.439,50 400.236,37 25.280,00 550.955,87 88.413,50 456.451,91 544.865,41 130.283,00 130.283,00 286.637,64 24.311,75 88.910,69

COMPRA LLIBRES I PRGRAMES 0,00 0,00 12.380,00

COMPRES ALTRES APROV 4.527,78 21.996,71 26.524,49 5.783,90 20.219,25 26.003,15 5.905,46 5.905,46 25.006,53 18.779,82

LLOGUERS 58.604,59 58.604,59 68.949,89 68.949,89

REPARACIONS 910,92 910,92

SERV. PROFESSIONALS 250,00 6.488,96 6.738,96 553,26 43.179,71 43.732,97 1.853,46 1.853,46 32.259,70 321,10

TRANSPORTS 2.477,58 8.608,34 11.085,92 966,96 10.918,01 11.884,97 2.688,40 2.688,40 1.360,95

ASSEGURANCES 194,90 3.680,91 3.875,81 4.177,45 4.177,45 0,00 159,31

SERV. BANC 1.071,51 1.725,50 2.797,01 10,51 1.026,51 1.037,02 328,06 328,06 1.108,42

PUBLICITAT 5.236,57 22.214,00 27.450,57 3.997,56 27.901,39 31.898,95 17.166,49 17.166,49 36.048,50

SUBMINISTRES 67,40 7.870,70 7.938,10 7.289,20 7.289,20 0,00 867,64

ALTRES SERVEIS 78.601,87 241.994,62 320.596,49 73.024,25 291.105,45 364.129,70 75.758,84 75.758,84 99.312,57 2.333,65 58.298,74

TRIBUTS 0,00 5,25 5,25 0,00

0,00

SOUS 15.658,42 31.025,32 46.683,74 19.218,98 30.936,79 50.155,77 30.936,79 30.936,79 18.315,36 5.486,63

SEGURETAT SOCIAL 5.222,06 10.161,21 15.383,27 4.991,89 9.243,82 14.235,71 9.243,82 9.243,82 5.318,35 1.519,53

DESPESES FINANCERES 436,63 511,12 947,75

DESPESES EXTRAORDINARIES 417 417,00

TOTAL DESPESES 113.744,72 415.298,98 529.043,70 108.547,31 514.952,72 623.500,03 144.792,24 144.792,24 219.757,33 14.713,65 84.405,82

REULTAT 11.694,78 -15.062,61 25.280,00 21.912,17 -20.133,81 -58.500,81 -78.634,62 -14.509,24 -14.509,24 66.880,31 9.598,10 4.504,87

2015

INGRESSOS EXTRAORDINARIS 2.022,57 Despeses necessàries 60200000 416,12

62100000 16.796,88

62200000 REPARACIONS 699,38

62300002 SERVEIS PROFESSIONALS 1.108,01

62600005 2.303,63

62800000 4.618,57

69400000 194,14

68100000 10.005,79

TOTAL 36.142,52

62100008 LLOGUER CARPA 20.000,00

62900001 SERVEIS GENERALS 12.568,01

65400000 REEMBOLS DESPRESES OR. GOVERN 120,10

63000000 IMPOST SOCIETATS 450,49

63100000 ALTRES TRIBUTS 221,43

TOTAL 33.360,03

SUMNINIS. FUNDACIÓ-SERV COM

IVA NO DEDUIT

AMORTITZACIÓ INMB.M ATERIAL

3ER FESTIVAL 4RT FESTIVAL 5È FESTIVAL

COMPRES APROVISIONAMENTS

LLOGUERS

DESPESES BANC. FUNDACIO


